
Одлагање старих радио-предајника за случај нужде 

(ELT, PLB, EPIRB) 

На крају радног века радио-предајника за случај нужде (ELT, PLB, EPIRB), неопходно га је одложити 

на одговарајући начин, како би се спречило емитовање лажних узбуна. Погрешна упозорења би могла 

преусмерити ограничене ресурсе за трагање и спасавање од стварног догађаја и на тај начин довести 

у опасност животе људи.  

 

У случају потребе за одлагањем старог, непотребног радио-предајника за случај нужде, потребно је 

предузети одређене кораке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: Када је то могуће, компоненте старог радио-предајника за случај нужде и старе батерије 

треба рециклирати у одговарајућем погону за рециклажу. За детаљније савете обратити се произвођачу 

(контакт подаци произвођача су обично наведени у приручнику за употребу уређаја). 

Не бацати уређај у канту за смеће или на депонију! 

Током времена се кућиште и електроника разграђују, што 

може довести до тога да радио-предајник за случај нужде 

почне да емитује лажне узбуне са, на пример, депоније. 

Извадити батерију из уређаја који се одлаже! 

Батерије радио-предајника за случај нужде садрже 

хемијски агресивне материје које могу бити опасне по 

животну средину и узроковати повреде. Батеријама увек 

управљати у складу са упутствима произвођача и 

прописима о одлагању. 

Са спољне стране уређаја видљиво и јасно 

обележити да је радио-предајник деактивиран! 

На тај начин се неће десити да неко грешком покуша да 

одбачени радио-предајник користи у стварном стању 

нужде. 

Ажурирати податке у евиденцији регистрованих 

радио-предајника за случај нужде у Директорату 

цивилног ваздухопловства Републике Србије! 

Потребно је попунити и проследити у ДЦВ образац за 

регистрацију радио-предајника. Између осталих потребних 

података, неопходно је навести и разлог за одлагање радио-

предајника (продаја, уништење, крађа, губитак или 

стављање ван употребе). 

Emergency Locator Transmitter (ELT) 
- за употребу на ваздухопловима 

Emergency Position Indicating Radio Beacon 

(EPIRB) - за употребу на пловилима 

 

Personal Locator Beacon (PLB) - за личну 

употребу (углавном на копну, али под 

одређеним условима и у поморству и 

ваздухопловству) 


